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ÚVODNÍK

Velebte Hospodina se mnou,
vyvyšujme spolu Jeho jméno.
Žalm 34,4

Poděkujme Hospodinu za celý náš život, za to, jak nás opatroval, chránil,
vedl a žehnal nám.
Prosme Ho, ať tak činí i nadále.

Hospodin nám dal to nejdražší, svého Syna. Ježíš nám dal sám sebe,
svůj život. On se pokořil před celým světem. Je to náš nádherný Vzor.
Mějme neustále pohled upřený na Něho. Ptejme se sami sebe v různých
situacích a zkouškách, které nás potkávají, jak by se zachoval On.
A potom budeme mít jistotu správné volby. Budeme vědět, že kráčíme
po té úzké cestě. A bude nás to naplňovat pokojem. Ne pokojem, který
dává tento svět, ale pokojem, který dává On. Takový pokoj nám dá, když
Ho budeme následovat. Tak budeme moci prožívat Boží království již
zde na zemi.
Odevzdejme Mu celé své srdce, ať to stojí, co to stojí. Ať nás to třeba
i bolí, a ne málo. Ale ten pokoj a spojení s Ním je nade všechno. Pak se
bolest promění v radost a můžeme se s dychtivostí těšit na Jeho velmi
brzký příchod a setkání s Ním. A pak už být spolu celou věčnost.
.
Toto je jediný a správný recept pro opravdové štěstí na této zemi. Mým
největším přáním je prožívat toto štěstí a předepsat tento recept všem
lidem. Ikdyž nejsem doktor, můžu tento recept předepisovat svým
životem. Zatím se mi to moc nedaří, ale toužím po tom celým svým
srdcem a prosím našeho Pána aby mne uschopnil pro tuto službu.
Staňa Výchopeň
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SLUŠNÝ ODĚV
VĚŘÍCÍCH ŽEN
Někdo se může pozastavit
nad myšlenkou, kterou jsem
vložil do názvu článku… Rád
vysvětlím. Píši o tom proto,
neboť ženy ve svém oblékání
podléhají stále se měnící
módě, která se ani věřícím
nevyhýbá! Pokud si vzpomínám,
jsou to právě muži, kteří se
snaží předvést něco, co je
přitažlivé – „výstřelky módy“…
Apoštol Pavel v 1 Tim 2,9 uvádí:
„… ženy aby se oděvem slušným
se stydlivostí a středmostí
ozdobovaly…“ (kraličtí)
„Ženy zase mají dbát, aby se
chovaly důstojně… cudně…“
(Petrů)

Proč jsem se vůbec dal do
psaní článku, který máte
ve svých rukou? Proč píši
o odívání žen – ne nevěřících,
ale věřících? Byl jsem o to
požádán
jedním
bratrem,
právě v době modlitebního
týdne 2019. A proč to po mně
chtěl? Je znepokojen tím, co se
v jeho sborovém společenství
děje a rozmáhá. Do sobotního
shromáždění mnohé sestry
přicházejí oblečeny jako muži!
Ovšem pravdou je i to, že
i mimo sobotu, v týdnu na
modlitební setkání v rodinách,
ženy nosí pánské kalhoty…
Máte takový problém i vy? Žel,
že manželky kazatelů dávají
– nabízejí - jiným sestrám
„příklad!“

„…aby se ženy zdobily dobře
upravenými šaty se skromností Nebudu snad daleko od
a zdravou myslí…“ (PNS)
pravdy, když řeknu, že jsou tím
„postiženy“ všechny sbory,
nejen velké, ale i malé. Toto
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nesprávné oblékání jsem nazval
NEŠVAR! Zmíněný bratr mne
žádal, abych mu sdělil, kde se
v Bibli o oblékání pojednává.
Máme o tom záznam v páté
Mojžíšově 22,5 „Žena nebude
nosit oděvu mužského ani
obláčet se bude muž v roucho
ženské, neboť ohavnost před
Hospodinem Bohem tvým to je,
kdokoli činí to.“

Myslím nyní na Mojžíše. Hořící
keř ho lákal, aby se přiblížil co
nejvíce a také co nejvíce spatřil.
Vtom uslyšel: „Sezuj obuv svou,
neboť místo na kterém stojíš, je
svaté!“
Použil jsem výraz „nešvar.“ Co
to znamená? Nešvar je něco
nesprávného, zlozvyk, něco, co
se odchyluje od zásadní normy.

Tento „nešvar“ není „výsadou“
pouze sboru onoho bratra. Jak
jsem se už zmínil, šíří se plošně.
Jak je to možné, že do Boží
přítomnosti vstupujeme tak, jak
do obchodu, nebo do dílny!?

Ve Svědectví pro církev je
uvedeno: „Je možné pozorovat
stále větší snahu, aby se ženský
oděv podobal oděvu druhého
pohlaví. Chtějí co nejvíce
přizpůsobit své šaty mužským
oděvům, ale Bůh vyslovuje svůj
Uvedu příklad. Když můj odpor, nesouhlas…“ 1T 421
bratr cestoval z Austrálie
směrem na západ po různých (Poznámka: Je možné, že
zemích, stačily mu na oblečení některá sestra se tak obléká
pouze „kraťasy.“ Když přišel ze zdravotních důvodů… Jistě
do kterési muslimské země jsou i v tomto ohledu výjimky
a chtěl vstoupit do mešity, do – podobně jako když David,
které bylo možné se podívat, utíkající před Saulem, přišel do
pořadatel u vchodu mu dal Nobe ke knězi Achimelechovi
oblečení, ve kterém tam mohl a vyžádal si od něho několik
vstoupit. Jak je možné, že posvátných chlebů, které mohli
mohamedáni ctí místo svých jíst pouze kněží, a které pak jedl
modliteb a my si vážíme našich jak David, tak i jeho mužové…
modliteben méně, nebo vůbec? (1Sam 21)
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O této příhodě se zmínil i Pán
Ježíš, když šel se svými učedníky
přes obilný lán a učedníci
trhali klasy, ze kterých vybírali
jednotlivá zrnka a jedli, neboť
měli hlad. Bylo to v sobotu.
Když to farizeové spatřili,
vytýkali Ježíši, že dělají něco,
co se v sobotu nesluší. Ježíš své
učedníky ospravedlnil právě
tím, že připomněl, co kdysi
udělal utíkající David, když jedl
posvátné chleby. Mt 12, 1-4)
Nyní se vracím zpět do
minulosti asi o 75 roků. My
mladí z Trenčína jsme rádi
chodívali do vesnického sboru
pod Javorinou, do Vaďoviec,
u Staré Turé. Jednou se stalo,
že jeden bratr, vysloužilý voják,
někde zapůjčil ženský kroj, který
si oblékl a jak v něm pózoval,
vyfotili jsme jej. Když to spatřila
tamější sestra, vedoucí sboru,
pořádně nám domluvila, že
jsme učinili takovou bláznivou
věc a poukázala nám na slova
Písma v 5M 22, 5.

Ježíše týkající se oblečení pro
svaté nebeské síně, ve kterých
vykoupení svatou Ježíšovou krví
budou moci věčně přebývat?
Ano! Podívejme se na ně!
U Matouše 22, 11. 12. čteme:
„Tehdy vešel král, aby pohleděl
na hodovníky, uzřel tam
člověka neoděného rouchem
svatebním. I řekl jemu: Příteli,
kterak sem vešel, nemaje
roucha svatebního? A on
oněměl“. (kraličtí)
Svatební roucho se dávalo před
vstupem, v předsíni. Tento muž
se domníval, že jeho oděv je
dostačující, lepší než nabízený.
Před svatbou vchází král,
aby se podíval na stolovníky,
zda
jsou
všichni
hosté
oděni
svatebním
šatem,
neposkvrněným
rouchem
vypraným a vyběleným v krvi
Beránkově…“ GC 428;
VLB 306 – staré vydání)

Nyní se zamysleme nad slovy
Siónské písně č. 142! Bože
Závěrečné zamyšlení…
můj já Tvým chci být… Roucho
svatosti rač dát, ohyzdný je
Nejdřív otázka: Dává nám Písmo oděv můj…“
nějaké informace od Pána
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Roucho svatosti – musí být
utkáno na nebeském stavu
a předivo musí pocházet
z Ježíšova charakteru. Nic
v něm nemůže být lidského,
ani jedna nitka nesmí pocházet
z „fíkového listí!“

Foto: Pavel Grulich ©

Jak se k nabídce nebeského
prodavače zachováme?
Necháme Jej stát u zavřených
dveří svého srdce? ON klepe,
ale jak dlouho bude čekat?
Až zazní slavný výrok „svatí ať
zůstanou svatými a špinaví ve
svých hříších,“ nic už nebude
Dále – ve Zjevení 3, 18 – se možné změnit! Čas rychle
Ježíš zmiňuje o rouchu, které plyne!
ON osobně nabízí. „Radím,
abys sobě koupil ode mne…
roucho bílé, abys oblečen byl
a neokazovala se hanba nahoty
Ján Kováčik – prosinec 2019
tvé…“
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vločky
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Sněhové vločky z nebeské výše,
padají lehounce, padají tiše,
však s mocí proměnit celý náš kraj,
na bílé království, na bílý ráj.
Tiše se snáší k nám nebeská slova,
do lidských srdcí – znova a znova.
Jemně a tiše, však s úžasnou mocí,
Svým slovem mění nás – Bůh všemohoucí.
Pod sněhem země zas nabírá sílu,
Jen ze slov pravdy – my naberem sílu.
Bůh přikryl pozemská utrpení,
zjara květ rozkvete, jsme proměněni.
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Až sněhy roztají, až přijde čas,
až slova života vypučí v nás.
Až květy provoní a zkrásní svět
a my to prožívat budeme smět.
Až Boží Sláva k nám sestoupí dolů,
Nebe a země se setkají spolu.
Z našich úst bude znít znova a znova,
děkujem za živá – nebeská slova.
Že jako bílý sníh z nebeské výše,
Syn Boží sestoupil na cestu kříže.
Jako sníh roztál a zavlažil zemi,
Boží Syn zemřel a vstal ve vzkříšení.
Sněhové vločky z nebeské výše,
padají lehounce, padají tiše.
Podobné Ježíši – svůj život dávají
v zimě vše přikryjí a zjara roztají.
Jsme jako bílý sníh, když padá, taje,
svůj život nalezne, kdo v službě dá jej.
Kdo zemi zavlaží, svůj život ztratí,
pozná, že Bůh nám jej tisíckrát vrátí.
Autor neznámý
9
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Některé pasáže z knihy
Rady o výživě a pokrmech
od E. G. W.
Str. 30 – Přestupování zákonů našeho zdraví je právě takový
hřích, jako porušování Desatera; jakmile totiž nedbáme na
přírodní zákony, přestupujeme i Boží zákon. Dokud milujeme
své chutě a svůj vkus mnohem více než Pána, nemůžeme Ho
milovat z celé duše, z celého srdce, z celé mysli i síly.
31 – Chuť je největší překážkou rozumového růstu
a posvěcení duše.
33-Někteří holdují své zvrácené chuti, jež bojuje proti duši
a překáží jejich duchovnímu růstu.
34-Propadají-li nezřízené chuti, čímž zatemňují své chápání
a vnímání, nemohou pochopit vznešený Boží charakter, ani
nemohou mít zalíbení v Božím slovu. Je jasné, že Bůh nepřijme
jejich nedůstojnou oběť, tak jak ji nepřijal od Kaina. Bůh
vyžaduje, aby se očistili od veškeré poskvrny těla a ducha
a usilovali v bázni Boží o svatost.
36-Strava rozhoduje do značné míry o tom, upadne-li člověk do
pokušení a do hříchu.
37-Holdování chuti znemožňuje člověku vydávat svědectví.
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39-Bůh nemůže seslat svého svatého Ducha na ty, kteří
vědí, jaká strava je nutná pro jejich zdraví, ale přesto se
chovají tak, že si zeslabují mysl a tělo.
73-Čím více tekutin přijde do žaludku při jídle, tím nesnadněji
tráví. Musí totiž nejprve vstřebat tekutinu.
77-Máš-li pocit, že se ti nic nedaří, přemýšlej, není-li to důsledek
příliš rozmanitého jídla. Lidé s překyseleným žaludkem bývají
často špatně naloženi. Nic jim nevyhovuje a jsou předráždění.
Chceme-li žít v klidu a míru, musíme věnovat více pozornosti
klidu žaludku, než jsme činili doposud.
82-Nemoc pochází z hříchu – nemoc je následkem přestupování
Božích zákonů, a to jak přírodních, tak duchovních.
88-Nestřídmost v jídle, byť zdravém jídle, působí zhoubně na
celé tělo a potlačuje duševní a mravní schopnosti. Takřka všichni
lidé jedí víc, než tělo potřebuje. Tento přebytek se rozkládá
a hnije.
89-Boží slovo řadí hřích přejídání do stejné třídy jako
opilství. Nestřídmost v jídle je často příčinou nemoci. Příroda se
musí zbavit nevhodné zátěže, která je na ni vložena.
93-Při každém jídle si vezměte jen dva nebo tři druhy prosté
stravy a nejezte víc, než je třeba k ukojení hladu. Každý den si
zacvičte a uvidíte, jak je to blahodárné.
96-Přemíra jídla, pití, spánku, či bdění je hříchem.
102-Ježíšův příklad nám dokazuje, že jen tehdy máme
naději na věčný život, podrobujeme-li chuť a vášně Boží
vůli.
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103-Pokud jsme s Ním spojeni vírou, nemá hřích nad
námi moc. Bůh nás uchopí za ruku víry, abychom ji položili na
Kristovo božství a abychom dosáhli dokonalého charakteru.
115-Ten, kdo spojí svoji slabou, klesající, lidskou
přirozenost s všemohoucí, neochvějnou Boží vůlí, může žít
čistým a ušlechtilým životem vítězství nad chutí a vášněmi.
117-Jíst 2x denně je lepší než třikrát.
117-Pojídání mezi jídly je nejškodlivějším přestoupením
zdravotních zákonů.
120-Kdyby lidé jedli pravidelně, kdyby nejedli opravdu ani sousto
mezi jídlem, byli by schopni jíst v pravý čas, pochutnali by si
tak, že by se jim jejich úsilí vyplatilo.
120-Jakmile se řádně najíme, měli bychom žaludku dopřát
5 hodin klidu. Do příštího jídla nemá do žaludku přijít ani
sousto.
121-Žasnu, že přestože se vám dostalo tolik světla, jíte ještě
mezi jídlem! Neměli byste mezi jídlem (pravidelným) sníst
ani sousto. Jezte, kolik potřebujete, ale řádně u jídla, a pak
čekejte až do dalšího jídla.
122-Tři jídla denně, a nic mezi tím-ani jablko-to by mělo
být krajní mezí. Ti, kteří se tím neřídí, přestupují zákony
přírody a ponesou trest.
125-Budeme-li se modlit a postit, Bůh nám dá hojnost
moudrosti, jak zaslíbil.
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125-Doporučujeme pravý půst, totiž zřeknutí se dráždivé stravy
a požívání zdravé, prosté stravy, kterou nám Pán Bůh v hojnosti
dal.
136-Masité pokrmy je nutno vyřadit, ale zelenina se musí
chuťově zjemnit mlékem, smetanou.
137-Sůl není škodlivá, ba je vlastně potřebná pro krev.
Zelenina by měla být ochucena trochou mléka nebo smetany,
nebo něčím jiným, stejně hodnotným.
178-Musíme chuť brzdit, pomalu jíst a nikdy se nepřejídat.
Opakujme si toto nařízení často. Nezapomeňme, že pokrm pro
duši je mnohem důležitější, než tělesný pokrm.
195-Když už jsme se najedli, nemáme ještě jíst ovoce.
196-Nejezte příliš mnoho soli, varujte se kyselých okurek
a kořeněných jídel.
199-Maso je třeba nahradit obilím, ořechy, zeleninou
a ovocem.
201-Teplý chléb není dobře stravitelný, nemá přijít na náš
stůl.
201-Chléb, starý 2-3, dny je zdravější než čerstvý. Chléb usušený
v troubě je nejzdravější potravinou.
202-Ovoce se starším chlebem je rovněž zdravější, než s chlebem
čerstvým.
203-Z grahamové mouky lze připravit dobré placičky. Zadělávají
se vodou a mlékem. Nízké placky dobře propečte. Jsou chutné
a zdravé. Důležité je, že toto pečivo se musí dobře žvýkat a to
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prospívá zubům i žaludku, krvi a tělesné síle. Sníme-li k tomu
dost ovoce nebo zeleniny, nemůžeme si přát nic lahodnějšího.
207-Cukr není pro žaludek dobrý. Působí kvašení, které
zatemňuje mozek a nepůsobí dobře na náladu.
208-Pán mi ukázal, že používání velkého množství cukru
škodí víc než maso.
211-Prosté, jednoduché koláče mohou sloužit jako zákusek. Kdo
však sní dva tři kousky jen pro chuť, nehodí se k službě
pro Pána. Někdo se už sice najedl, ale vezme si ještě zákusek,
poněvadž má na něj chuť. Mnozí těžko odolají pokušení, aby si
při pobízení nevzali i druhý i třetí kousek a přetížený žaludek má
to vše strávit. Takoví lidé se nikdy nenaučili sebeovládání. Oběť
je tak ovládaná chutí, že nechápe, jakou škodu si působí.
214-Pokrmy mají být připraveny co nejjednodušeji, bez koření
a dokonce nemají být příliš solené.
217-Používám trochu soli, poněvadž mi Pán ukázal, že
krev sůl potřebuje. Neznám důvody, ale podávám vám toto
poučení tak, jak jsem je převzala.
220-Vhodně upravené olivy mohou právě tak jako ořechy
nahradit máslo a masité pokrmy.
234-Lidé, žijící před potopou, jedli maso a uspokojovali své
choutky, až dovršili míru nepravosti a Bůh očistil Zemi od mravní
zkázy potopou.
239-Do našeho žaludku by se neměl dostat ani kousíček
masa. Není na čase, aby se všichni snažili skoncovat
s masitými pokrmy? Jak mohou ti, kteří chtějí být čistí,
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ušlechtilí a svatí, nadále jíst pokrm, který tak škodlivě
působí na tělo i duši?
240-Pán radí církvi ostatků, aby se ve vlastním zájmu
vyhýbala požívání masa, čaje, kávy a jiných škodlivin.
241-Mnozí, kteří jsou v otázce masa jen zpola obráceni,
opustí Boží lid a více se k němu nevrátí.
242-Ti, kteří jedí maso, přehlížejí veškeré výstrahy, které
Bůh v tomto směru dal. Nemají důkaz, že kráčejí bezpečnou
stezkou. Nemají sebemenší výmluvu (omluvu), proč jedí
maso mrtvých tvorů. Svět zvířat je postižen Boží kletbou.
Maso se často v žaludku rozkládá a způsobuje nemoci.
Rakovina, vředy a plicní choroby bývají většinou zaviněny
jezením masa.
Ach, kdyby všichni mohli tyto věci vidět tak, jak to já
vidím; vidím mnoho lhostejných, kterým nezáleží na růstu
charakteru, ty, kteří touží jen po masité stravě.
244-Jezení masa zvyšuje 10 násobně sklon k nemocem.
246-Myšlení musí být pročištěné, aby na Jeho lidu spočinulo
Boží požehnání.
248-Lidé neví, že jezení masa zvyšuje úmrtnost. Kdyby to
věděli, neslyšeli bychom tolik argumentů a výmluv ve prospěch
pochutnávání si na mase mrtvých zvířat.
253-Ti, kteří pro ukojení chutě příležitostně jedí vykrmeného
krocana (u nás husa) anebo jiný druh masa, poškozují svoji chuť
a nepoznají dobrodiní zdravotní reformy. Jsou totiž ovládáni
chutí, nikoliv zásadou.
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255-Reformu totiž žádá Pán. Pán nám svěřil úkol hlásat
zdravotní reformu.
Můžeme mít důvěru ke kazatelům, kteří u stolu jedí
s ostatními maso?
Každý, kdo přestupuje zdravotní zákony, zaručeně pocítí
Boží nelibost. Jakou jen míru Ducha svatého bychom
mohli na každý den mít, kdybychom kráčeli rozvážně
v sebezapření a kdybychom měli ctnosti Kristova
charakteru. Nestyďte se říci: „Děkuji, nejím maso.“
256-Každá koruna, vydaná za čaj, kávu a masité pokrmy je
promrhaná, protože brzdí nejlepší rozvoj tělesných, duševních
a duchovních sil.
256-Ti, kteří si mohou zajistit bezmasou stravu, ale řídí se
raději svou chutí a jedí a pijí jak jim je libo, budou časem
přehlížet i jiná Boží naučení, týkající se přítomné pravdy.
Potom ztratí pojem o tom, co je vlastně pravda a budou
sklízet to, co zaseli.
257-Nevěnujeme-li správnou péči žaludku, brzdíme růst přímého,
mravního charakteru. Mozek a nervy jsou s žaludkem spojeny.
Nevhodné jídlo a pití způsobuje nesprávné smýšlení a jednání.
261-Nemysleme, že dobrá, zdravá strava se v těle ztratí. Vytvoří
dobrou krev, svaly a dá sílu ke každodenním povinnostem.
263- Maso mrtvých zvířat není zdravé jídlo. Zanedlouho nebude
Boží lid, zachovávající přikázání, pít ani mléko. Ti, kteří berou
Boha za slovo a jsou ze srdce poslušní Jeho přikázání, budou mít
požehnání. Nebude-li člověk Bohu důvěřovat, bude-li neposlušný
a uchýlí se od Boží vůle a cesty, dostane se tam, kde mu Pán
nemůže poskytnout svoji přízeň.
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267-Často se koupejme a pijme čistou, dobrou vodu.
Několik doušků čisté, teplé vody (pohárek) před jídlem
nikdy neuškodí, spíše prospěje.
Tisíce lidí zemřelo nedostatkem čisté vody a zdravého vzduchu,
ačkoliv tu ještě mohli být. Kdo chce být zdráv, neobejde se
bez tohoto požehnání. Kdyby si dali lidé říci a kdyby se raději
obešli bez léků a zvykli si na pohyb na čerstvém vzduchu a na
čistý vzduch v bytě – v zimě i v létě - kdyby hodně pili vodu
a koupali se, byli by poměrně zdraví a šťastní a neplahočili by se
životem.
272-Čaj a káva dráždí. Ti, kteří holdují zvrácené chuti,
nemohou oceňovat hodnotu duchovních věcí. Jejich vnímání
je zastřeno a hřích již není pro ně tak špatný. Také pravdy
si necení víc, než pozemských statků.

Foto: Pavel Grulich ©

275-Pochopí náš lid, že hovění zvrácené chuti je hřích?
Vyhne se čaji, kávě, masu a veškeré dráždivé stravě a věnuje
raději prostředky na šíření pravdy?
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285-Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom
žili.
287-Mají-li být jejich modlitby vyslyšeny, musí upustit od
zlého a naučit se jednat správně.
292-Ten, kdo nežije podle zdravotní reformy, nehodí se za
kazatele.
295-Ten, kdo je skutečně obrácen, opustí veškeré škodlivé
zvyky a chutě. Úplnou abstinencí přemůže touhu po
nezdravých choutkách.
296-Obrácení nebudou považovat poslušnost zdravotních zákonů
za oběť či sebezapření, nýbrž za vzácné požehnání, jak tomu
skutečně je.
297-Každý služebník evangelia má být přesvědčen, že
informování o zásadách zdravé životosprávy patří mezi jeho
povinnosti: Tyto informace jsou velmi nutné a svět na ně
čeká.
298-Musíme lidem nabídnout něco lepšího, než mají.
Kristův mír a klid, který převyšuje lidský rozum.
301-Stále si připomínejte, že zdravotní reforma má hlavně zajistit
nejvyšší možný rozvoj mysli, duše a těla.
321-Zjišťuji, že čím jednodušší je strava a čím je méně
různorodá, tím jsem silnější.
325-Bůh mne poučil, že ti, kdo zachovávají Jeho přikázání,
musí navázat svaté spojení s Ním, a to skrze střídmost
v jídle a pití. Musí udržovat mysl a tělo v nejvhodnějším
stavu vhodném ke službě.
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Srdce nebo svaly?
Dnes si dovolím, napsat snad
něco pro ty menší.
Krátkou bajku.
Víte děti, co je to bajka? Je to
příběh o zvířatech, která jednají
jako lidé, mají lidské vlastnosti.
Jako malý kluk jsem dostal
knížku. Dnes už si nepamatuji
od koho, ani kde skončila. Byla
to útlá knížečka s několika
příběhy a na obálce měla
poutavý obrázek. Byla na
ní exotická skalnatá krajina
ozářená posledními paprsky
zapadajícího slunce, velký lev
s černou hřívou, na něm ležela
síť upletená z tlustého provazu
s velikými uzly a opodál malá,
šedivá myška. Často jsem
dokázal nad tímto obrázkem
dlouho zasněně přemýšlet. Byl
to obrázek k úvodnímu příběhu,
pojďme si ho povyprávět.
Stalo se to již v dobách našich
pradědečků, kdy se pořádaly
dobrodružné
výpravy
do
tehdy neprobádaných oblastí
východní Afriky. Žilo tam

mnoho různých zvířat, počínaje
zebrami, antilopami, žirafami,
ale byli tam i lvi, sloni a jedna
malá myška. - Těch myšek
tam samozřejmě žilo víc. Ale
abychom se posunuli v příběhu
dál.
Jednoho
dne
jedna
taková malá neopatrná myška
zapomněla na opatrnost, když
se radovala ze zrníčka, které
našla v trávě. A když se nad ní
objevil velký zlověstný stín, bylo
už pozdě na útěk. Byl to ten
velký lev s černou hřívou, vládce
planiny, na které žila i ona.
Bylo jasné, že dny myšky jsou
sečteny. Ale i když myška byla
malá a snadno přehlédnutelná,
ještě neznamenalo, že neměla
odvážné a statečné srdce.
Začala lva úpěnlivě prosit,
aby ji pustil, že mu bude moci
být třeba v budoucnu nějak
užitečná. Lev nejdříve nevěřil,
když slyšel, že by mu mohla být
malá myš užitečná, ale potom
se usmál nad odvahou toho
malého šedivého nic a mladou
myš pustil. Dávno na myšku
zapomněl.
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hodinách neklidného spánku jej
nad ránem probudilo soustavné,
lehké škubání sítě. Nejprve
tomu nevěnoval pozornost, ale
potom si všiml malé myšky, která
vytrvale překousávala provazy,
které jej svazovaly. Nic si neřekli.
Myška soustavně přehryzávala síť
a lev ji zamyšleně sledoval. Ráno
našli lovci past prázdnou.
Mně se tento příběh vždy moc
líbil. Vypráví o tom, že každý,
i ten nejmenší, dostal schopnosti,
přednosti a nadání, kterými může
posloužit druhým.
Váš strýček pn

Foto: Pavel Grulich ©

Uběhlo několik měsíců a na
planinu
dorazila
výprava,
která měla za úkol odchytit
dospělého lva pro jednu ze
zoologických zahrad v Evropě.
Výprava se utábořila a během
pár dní nastražila několik pastí,
ze kterých by se nedokázal
osvobodit ani mohutný lev.
A pak se to stalo, náš lev s černou
hřívou se do pasti chytil. Nejprve
si myslel, že se vlastní silou sám
osvobodí. Trhal sítí, snažil se ji
roztrhnout drápy, ale čím víc se
snažil dostat ze sítě, tím víc se
do ní zamotával, až se téměř
nemohl pohnout. Byl jakoby
přikován k zemi. Boj vzdal. Věděl,
že ráno přijdou lovci. Po několika
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„ŠLA LÁSKA SVĚTEM…“
Uchvátila mne tato krásná myšlenka uvedená v nadpise; ale
ani nevím, jak jsem se k ní vůbec dostal… Něco mne ponoukalo,
vybízelo, abych se jí věnoval. Jak ale začít a odkud „klubko
rozmotávat?“ Najdu řešení? Kdy a kde? Taková situace byla včera,
ale dnes? Dnes ráno 21. dubna se řešení přiblížilo. Na horizont
vystupuje velice známá a hlubokých myšlenek padesátá třetí
kapitola proroka Izaiáše…

Ráno je moudřejší než večer

Při své ranní modlitbě jsem otevřel Izaiáše 53. kapitolu. V ní
jsem nalezl, objevil „startovací“ myšlenku – odpověď na LÁSKU,
která šla, kráčela a procházela tímto světem! „Klubko“ jsem mohl
rozmotávat.

O této Lásce nacházíme informace i na dalších místech Bible…
a postupně se s nimi budeme seznamovat. Jsou důležitá a je
nutné objevovat v nich, kdo je tou „mobilní“ – silou (osobou) stále
schopnou jít z místa na jiné a přinášet LÁSKU, která dokázala
obšťastnit skleslá lidská srdce.

Nyní se dáme do rozmotávání pomyslného klubka, plného
hlubokých myšlenek o LÁSCE, která byla a je v neustálém pohybu.
Bude dobré podívat se i na jiné překlady.
Jak se ještě zmíním, je nám zde představen Ježíš. Zamysleme se
nad slovy…“Vyrostl jako proutek a jako kořen ze země vyprahlé
nemaje ani podoby, ani krásy. Viděli jsme Jej, ale nic nebylo vidět
toho, proč bychom Ho žádostiví byli.“ (v. 2; KP)
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Může na zahrádce, případně na polích, vyrůst z vyprahlé
země krásná zelenina? U Izaiáše, 53 ve verši 3. je uvedeno:
„Nejpohrdanější zajisté a nejopovrženější byl z lidí Muž bolestí
a kterýž zkusil nemoci a jako ukrývající tvář svou; nejpohrdanější,
pročež jsme Ho za nic nevážili.“
Smutný obraz! Nebeská LÁSKA přišla mezi nás a my jsme s Ním
tak pohrdavě, chladně jednali. Proč? Snad proto, že se nenarodil
v královském paláci, ale v chudém prostředí? Nebo možná proto,
že Jeho oděv nebyl tak nádherný jako farizeů, zákoníků a kněží?
„Kdo jest Ten vznešený Muž v oděvu chudobném…?“ Pohleďme na
Jeho charakter, který byl plný lásky, soucitu, na dobrého pastýře
hledajícího ztracenou ovci…!

Ježíš, SLOVO, které existovalo od věčnosti a přebývalo u Boha,
se stalo člověkem a přebývalo mezi námi… ON je Předivný!
Předivné jméno má. Předivně pomáhá… U Iz 9,6 je Ježíšovo
jméno skryto „zašifrováno“ ve slově PŘEDIVNÝ. A podobně
i v knize Soudců, když bylo Manuovi a jeho ženě sděleno narození
syna Samsona, řekl Manue Hospodinovu andělu: „Jaké jest
jméno tvé, abychom když se naplní řeč tvá, poctili tebe?“ Jemuž
odpověděl anděl Hospodinův: „Proč se ptáš na jméno mé, kteréž
jest (pře)divné?“ Sd 13, 17.18.
JEŽÍŠ rozdával a rozséval lásku!

Tato věčná LÁSKA – jak už jsem se zmínil – byla „mobilní“ byla
stále v pohybu, nebyla statická, nestála na jednom místě! Sám
Ježíš řekl: „Musím jít a i jiným městům zvěstovat…“ L 4, 43 Ježíš
kráčel od města k městu, od domu k domu, nikdy a nikde se
nevnucoval. Podobně jako knižní evangelisté. Zazvonili, zaklepali,
čekali… Ve Zj 3,20 „Aj stojím u dveří a tluku. Jestliže by kdo uslyšel
a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“
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Otisky a vůni Ježíšovy lásky spatřujeme v celém Jeho životě
od narození až na popraviště, na Golgatu. Tuto lásku nepřestal
rozdávat a šířit ani po svém vzkříšení, ale ani po svém odchodu do
nebeské slávy, ve které kdysi přebýval a kde chce mít i nás. Ve své
modlitbě uvádí: „Otče, které jsi mi dal, chci, kde jsem já, aby i oni
byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kterou jsi mi dal; nebo jsi
mne miloval před ustanovením světa.“ J 17, 24.
Ježíšova láska je úžasná!

Ptáte se proč? Je nezměrná! Nelze ji ničím změřit právě tak, jako
nejsme schopni změřit ani nekonečný a stále se rozpínající vesmír.
Tato nebeská Láska, která sestoupila na naši zemi, mezi nás,
zkrášlovala a zušlechťovala vše kolem sebe. Lidská srdce
naplňovala štěstím a radostí.
+) Tuto skutečnost prožila i Samařanka u Jákobovy studny, když
se u ní setkala s Ježíšem.
+) Jak se „vepsal“ Ježíš do srdcí dvou zarmoucených učedníků
z městečka Emaus? „Zdali srdce v nás nehořelo, když mluvil nám
na cestě, a když otvíral nám písma?“ L 24, 32.
Už kdysi šla, kráčela a procházela tato Láska „světem“ rajské
zahrady a rozmlouvala s Adamem v jeho bezhříšném stavu „za
denního vánku.“ Gen 3, 8.
„První obyvatelé země měli svou svatyni pod stromy ráje. Tam se
Kristus setkával s praotcem lidstva.“ DA 290; TV 198 staré vydání.
Z Á V Ě R - vše bude úžasné!

Ježíš má pro své vykoupené, kteří byli obmyti Jeho svatou krví,
nádherná překvapení! Už nyní se můžeme na ně nejen těšit, ale
i nadchnout. Ve skutečnosti budou mnohem úchvatnější, než si ve
své mysli dokážeme představit.
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a) „Všechny poklady vesmíru budou volně přístupné, aby je Boží
vykoupení mohli studovat. Neomezeni pocity smrtelnosti poletí
letem, který je neunaví, do vzdálených světů… Nezkaleným
zrakem budou patřit na slávu stvoření – na slunce a hvězdy
a hvězdné systémy, jak všechny v ustanoveném pořádku krouží
kolem Božího trůnu… A léta věčnosti, jak budou uplývat, budou
přinášet stále bohatší a stále nádhernější zjevení Boha a Krista…
“GC 678;VLB 480, 481. (staré vydání)

b) Nejvyšším a nejdojemnějším bodem – „zlatým hřebem“ bude
tato událost: „Když jsou vykoupení uvítáni v Božím Městě, zazní
jásavé volání a vzývání: První Adam se zakrátko setká s druhým
Adamem. Boží Syn čeká s rozpřaženýma rukama, aby přijal
otce lidského rodu – bytost, kterou stvořil, která zhřešila proti
svému Stvořiteli a pro jeho hřích nese Spasitelovo tělo známky
ukřižování. Když Adam poznává jejich stopy, stopy strašných
hřebů, nepadá svému Pánu do náruče, nýbrž vrhá se Mu v pokoře
k nohám a volá: „Hoden, Hoden je Beránek, jenž byl zabit!“
Spasitel ho něžně pozvedá a vybízí ho, aby se znovu podíval, na
svůj domov v ráji, z něhož byl na tak dlouhou dobu vypovězen.“
GC 646-8; VLB 460
Já se velice těším na to, co Bůh a Pán Ježíš připravil pro všechny
vykoupené! Apoštol Pavel napsal: „Čeho oko nevídalo, ani ucho
neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh těm,
kteří Jej milují.“ 1K 2, 9.
Ján Kováčik (květen 2020)

příloha báseň – Jsi LÁSKOU
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JSI LÁSKOU…
mocnou Láskou, která mi mění život každý den,
měla jsem představu krásnou, ale jsem tak vděčná,
že zůstala zapomenutým snem.
Tolik se toho stalo,
tolik jsi v mém životě změnil.
Mé srdce by si přálo,
děkovat Ti, že jsi jej stále střežil.
Jsi mým Hrdinou,
který vždy stál v každé těžké bitvě přede mnou,
svou Láskou jsi mne chránil…
ani na okamžik ses nevzdálil…
Teď to vidím…
Prosím, odpusť mi slova plná pochybností.
Prosím, odpusť mi mou nevíru.
Prosím, odpusť mi činy provedené ve zlosti.
Prosím, odpusť mi a obnov důvěru.
Jsi mým největším Rádcem,
teď už vím, že není pravda, že by se člověk měl
řídit (pouze) svým srdcem.
Děkuji Ti, že otevíráš mé oči v pravý čas,
že učíš mě, (jak) slyšet Tvůj hlas.
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JSI LÁSKOU…

Neumím a nechci si představit bez Tebe zase
na svých nohou stát.
Už je to několik let, kdy jsem Ti řekla své „ano“.
A Ty jsi mi nikdy nepřestal dávat najevo, jak moc
mne máš rád, i když to se mnou často nejde snadno.
Jsi Král všech králů…
Jsi taky mým Králem…
Skláním se ke Tvému Trůnu…
Tvá přítomnost mi je tím nejcennějším Darem.
Můj Pane, buď ve středu mého života,
uč mně, jak Tě celým svým srdcem
upřímně milovat…
Jsem tak šťastná, že Tě mám,
toužím o Tobě vyprávět všem koho znám!
Jsi Všemocný a tak jedinečný, vzácný Bůh…
Tvá láska, je tak nádherná…
Tvá nekonečná milost odpustí jakýkoliv dluh…
Neexistují slova, kterými bych mohla
vyjádřit Tvou Velikost,
kterými bych mohla říci, kým pro mě Jsi…
Snad jednou budu mít příležitost být s Tebou
v Nebeském království…
Jsi mým nebeským Přítelem,
který mi rozumí, i když celý svět ne,
v okamžiku se stáváš Lékařem,
který uzdravuje i to, co je skryté.
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Děkuji Ti, za to, že Jsi…
Děkuji Ti, za to, že i já Tě můžu znát…
Děkuji Ti, za všechny ty dny,
kdy jsi nepřestal o mne bojovat.
Jednou, až všichni spatříme Tvou krásu,
jednou, až všichni pocítíme hloubku Tvé lásky,
tak potom pochopíme úplně v celém rozsahu,
co Tě to všechno stálo, abys každého z nás měl zpátky.
Nevím, co mě ještě čeká na mé cestě,
ale už vím, že všechny mé sny a přání
se nevyrovnají těm Tvým…
Jen si přeji, už nikdy nepustit se Tě,
chci být dítětem Tvým.
Pane, co je to krása, bez Tvé Lásky?
Co je to bohatství, když není
z Tvé nebeské pokladnice?
Co je to chytrost, bez Tvé moudrosti?
Co je to láska, když nemiluji Tebe?
Pane, prosím… uč mne milovat… uč mne žít…
a proměňuj mne svou Láskou.
Lenka Česenková
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Znamení času
Téměř vždy nacházíte na posledních stránkách časopisu pozvání na
další termín studijního setkání nad Bibli. Tentokrát je to jinak. Musím
sdělit touto cestou, že plánované setkání nad Bibli se v prosinci konat
nebude. Také i další termíny pro rok 2021 jsou nejisté.
Prožíváme údobí času, který je po všech stránkách zcela jiný, než jsme
byli až do jara letošního roku zvyklí. Jsme bombardování různými
zprávami v mediích, které si protiřečí. Jsou vydávány příkazy, nařízení,
zákazy pod hrozbou trestů různého druhů, když budete… Doba je
nejistá a plánovat dopředu je obtížné. Termíny setkání na příští rok tj.
rok 2021 již mám, ale bylo by nemoudré je zveřejňovat, protože nevíme,
co bude zítra a jak se všechno to, co nás momentálně obklopuje, vyvine.
Jedno je jisté – koronavirus nastartoval dějiny k závěru. Také víme zcela
jistě, že Pán Ježíš je již připraven, aby ukončil dějiny tohoto světa.
Učedníci se ptali Pána Ježíše: Pověz nám, kdy to bude, a jaké znamení
bude předcházet Tvému příchodu? Pán Ježíš jim odpověděl – a to je
zajímavé, co říká jako první: Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl.
Mt 24, 3. 4.
Naše myšlení musí být větší, hlubší, silnější, než zprávy o koronavíru
– Pán Ježíš přijde. ON se již chystá. Všechno co se děje kolem nás
a v celém světě, kdy lež bují, nás varuje. Připravte své srdce, ve kterém
bude ukotvena láska k věrnosti Bohu, jako bylo srdce Danielovo v jámě
lvové, nebo třech mládenců v peci ohnivé, dění okolo Joba, Mojžíše
a tak dále. Pročítejme si Matouše 24 kapitolu, ze které bychom mohli
vyčíst dvě zprávy, dobrou a špatnou: Ta špatná zpráva je, že bude ještě
hůř. Ta druhá zpráva je, že opět přijde Pán Ježíš.
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Také máme jasné ujištění a upevnění víry, které není jen zaznamenáno
u Lukáš 21, 28: A když se toto počne dít, pohleďte a pozvedněte
hlav svých, protože se přibližuje vykoupení vaše. Spisy Ducha
prorockého jsou výtečné. Tak například: Ti, kdo poslouchají Jeho
nařízení a zkoumají Písmo svaté, nebudou o těchto věcech ponecháni
v nevědomosti. Uprostřed nebezpečí posledních dnů by každý člen
církve měl rozumět důvodům své naděje a víry – důvodům, jež nejsou
těžké k pochopení. Pán má brzy přijít a my musíme být připraveni setkat
se s Ním v pokoji. Buďme rozhodnuti učinit vše, co je v našich silách,
abychom předali světlo těm okolo nás. Čekáme dlouho, avšak naše
naděje nemá pohasínat. Budeme-li jen moci spatřit Krále v kráse Jeho,
budeme navždy vykoupeni. Ellen Whiteová zaznamenává; cítím nutkání
hlasitě volat: „Kurs domov!“ Blížíme se času, kdy Kristus přijde v moci
a slávě veliké, aby pobral své vykoupené do jejich věčného domova. Je
toho dost, co by mohlo zaujmout naši mysl, chceme-li růst v milosti
a v známosti našeho Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš je naše síla a naše
štěstí, velká pokladnice, ze které lidé mohou čerpat při každé příležitosti
sílu.
Čekáme dlouho na návrat našeho Spasitele. Zaslíbení je jisté. Chci
připomenout to, co napsala opět Ellen Whiteová o nebi: Jazyk je zcela
nedostatečný při pokusu o vylíčení nebe. Jak přede mnou vyvstává
tato scéna, jsem úžasem bez sebe. Unesena vše převyšující nádherou
a velebnou slávou, pokládám pero a volám: „Ó, jaká láska! Jaká
předivná láska!“ Nejvznešenější jazyk není s to, aby vylíčil slávu nebe či
nesrovnatelnou hloubku Spasitelovy lásky.
Jistě stojí za to usilovat o získání věčného života a žít na Nové zemi.
Vše, co je nařízeno a ještě se bude dále nařizovat je podvod satana.
Toho draka, který ví, že má krátký čas, a proto vyvíjí další nástrahy, aby
mohl svést, bylo-li by možné také i vyvolené. Satan ještě nikdy nepřišel
s jasnou lži, ale s polopravdou.
Před námi nejsou pěkné, klidné dny, ale pod vedením a ochranou Pána
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Ježíše snad ještě v poslední chvíli uposlechněme výzvy: Lidé můj, lide
můj odejdi z měst a městeček a Já se o Tebe postarám. Vyžaduje to víru,
která bude pro závěr dějin nutná.
Má prosba a modlitba je: Pane, prosím zůstaň s námi a dej, ať máme uši
a oči otevřené k slyšení a vidění. Odpověď Pána je: (Mt 28, 20):
A já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen
Marcela Juřicová

V časopise č. 4/2020 se vloudily chyby, prosíme o opravu:
V článku „Před věčnými věky…“na stránce 16 nad ilustračním
obrázkem nepatří věta – Na přiloženém obrázku pojednávajícím
o Begotten daném synu, zjišťujeme…
Strana 19, třetí odstavec – Kristus měl právo být… -správný překlad
odstavce zní:
O Kristu bylo správně konstatováno (uvedeno), že není Boží Syn skrze
stvoření (stvořením), jenž by zcela určitě byl, kdyby ho Bůh stvořil
ze své vlastní podstaty. Ani nebyl Syn skrze adopci, ale byl Synem
vzkříšeným, Synem zrozeným z mrtvých.
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Směrem
k záchraně

Pavel Grulich

Je mnoho cest, avšak
jaká vede skutečně
k tomu cíli, který...,

Formát A5, 240 stran
cena 60 kč

Pravda
o Minneapolis
1888

Hořký lék pro
laodiceu
Výňatky z kázání
evangelisty
Joe Crewse

Formát A5, 28 stran
cena 10 kč

Tygr a Tom

a jiné povídky pro
chlapce

Důležitý a významný
úsek dějin Adventistů
sedmého dne

Soubor pravdivých příběhů
vydavatelů Ellen, Jamese a
Edsona Whiteových

Formát A5, 104 stran
cena 20 kč

Formát A5, 152 stran
cena 50 kč

Královská dcera

Ve stopách velkého
lékaře

a jiné povídky pro dívky
Soubor pravdivých příběhů
vydavatelů Ellen, Jamese
a Edsona Whiteových

E. G. WHITE

Formát A5, 162 stran
cena 60 kč

Formát A5, 360 stran
cena 70 kč + porto

Poslední události
konce dějin

Boží soudy přicházejí

Pavel Grulich

Svět se nachází před posledními
událostmi, které předpovídá
Boží slovo v Bibli...

Sloužit Bohu tak, jako to
činil náš Spasitel

Steve Wohlberg
Ať tomu věříme, nebo ne,
život na této planetě se
zhorší a to do velké míry,
předtím......

Poslední Boží
varování
Steve Wohlberg

Zvolme si Ježíše
Krista, ne šelmu

Formát A6, 40 stran
cena 10 kč

Spor o sobotu
Sedmý den je sobota, ale
my známe takový režim
týdne, podle něhož je
sedmý den neděle. Proč...

Formát A5, 48 stran
cena 25 kč

Tragičnost
v ukřižování
dobrého pastýře
Armin Krakolinig

Ježíš je ten dobrý pastýř.
Jak sám Ježíš rozuměl svému
příchodu?

Celobarevné

Formát A4, 60 stran
cena 70 kč

Přítomná pravda
Studijní materiál

Pro křesťany je naprosto
jasné, že Bible je Boží
slovo. Víme však...

Celobarevné
Formát A4, 166 stran
cena 99 kč

Barevné

Formát A5, 235 stran
cena 70 kč

Formát A6, 40 stran
cena 10 kč

Kdo seje vítr sklízí
bouři
Joe Crews

Bible
s komentářem
E.G.W.

Jeho služba a svědectví
ukazují, že to byl muž, který si
uvědomoval…

Studijní BIBLE Kralická (1613)
s komentáři E.G.W....

Formát A5, 48 stran
cena 25 kč

1600 stran
cena 700 kč

Bouře v učení

Identita ASD

C. a R. Standish

D. Laufersweiler

ostatek.info

Nauky lidské, nebo Boží…

V kotvě Trojandělského
poselství je vkořeněna…

Co, kdo, kdy, kde a jak?

Formát A5, 120 stran
cena 50 kč

Formát A5, 32 stran
cena 20 kč

Formát A5, 90 stran
cena 50 kč

Koronavirus -

Ještě dva měsíce
života

Dárek pro Tebe

Jaká bude
budoucnost světa
po koronaviru?
Pavel Grulich
Formát A6, 24 stran
cena 10 kč

Jan Marcussen
Nejen cesta z nemoci
k uzdravení, nýbrž také
cesta k...

Formát A6, 32 stran
cena 10 kč

On zná moji cestu
Ján Kováčik

Evangelická rodina, která
později přijala adventní
pravdu

Formát A5, 140 stran
cena 60 kč

CASD a Ekumena

G. a H. Muschongovi
Zdraví se nedá koupit.
Je to dárek…
Formát A6, 70 stran
cena 15 kč

Příběhy o průkopnících
adventistického hnutí

Slovo Boží

Arthur W. Spalding

Miloslav Donka

- versus -

Moderní překlady Bible

Tato kniha je věnována dětem
na celém světě, které s touhou
čekají na druhý příchod Ježíše
Krista...

Tato kniha poskytuje spolehlivou
historickou odpověď na otázku, zda
moderní revidované překlady Bible
jsou stále ještě Božím slovem. Čtenář
nebude ponechán na pochybách...

Formát A5, 240 stran,
cena 70 kč

Formát A5, 250 stran,
cena 150 kč

Ten, který přichází

Bůh hovoří ke konci
světa

Takové je poselství, které nabízí
lidem Bible. Představuje Ježíše
Krista pověřeného navrátit světu
jeho skutečný úděl. Ohledně
tohoto tématu však panují jen
samá nedorozumění! Jak divná
tvrzení jsou často přičítána na
účet Písma svatého! A přesto,
čteme-li je správně, poselství
Bible je nádherně srozumitelné,
vyvážené, moudré.

Steve Wohlnberg
Mnozí z vás si uvědomují, že
planeta země je v těchto dnech
v problémech. Chtěli
byste odhalit skryté.....

Formát A6, 40 stran,
cena 10 kč

Formát A5, 280 stran,
cena 50 kč

Příběhy Davida
Gatese

Příběhy Davida
Gatese

Dobrodružství a nebezpečí
tam, kde je nebe blízko. Volné
pokračování knihy Misijní pilot
od téhož autora.

Dobrodružství a nebezpečí
tam, kde je nebe blízko.

díl 2.

díl 1.

Formát A5, 180 stran,
cena 99 kč

Formát A5, 180 stran,
cena 99 kč

Rozhovor s Ježíšem
o sobotě
Gordon Anderson
Základní poznatky
dodržování soboty

Formát A6, 32 stran,
cena 10 kč

Aktuální výklad
7 troubení

na základě textu Zjevení
a Ducha proroctví
Armin Krakolinig

Formát A4, 80 stran,
cena 25 kč

Půlnoční volání

Kniha Job

Armin Krakolinig

Armin Krakolinig

Poselství pro poslední
generaci. Ježíšův návrat se
stále přibližuje. Naplnění
proroctví o dění ve všech
sférách našeho života by
nás mělo udržovat
v bdělosti.

Cílem této knihy je ukázat
čtenáři, jak je možné
vstoupit do života vítezství
nad sklíčujícími problémy.

Formát A5, 131 stran,
cena 35 kč

Formát A5, 180 stran,
měkké desky,
cena 25 kč

Příběh o Josefovi

Touha po Ježíši

Čistá a přímá povaha
mladého pastýře, pečujícího
o stáda svého otce, příznivě
ovlivnila jeho fyzické a
duševní schopnosti. Skrze
obecenství s Bohem a .....

Z obsahu: Čas se naplnil,
Ježíš náš Záchrance, Boží
království je blízko, Ježíš
nás varuje....

kniha pro děti

Formát A5, 60 stran,
cena 40 kč

Celobarevně

brožůrka Formát A5,
32 stran,
cena 15 kč

